
 

Komisia na ochranu verejného poriadku,  

dopravy a parkovacej politiky 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 

Ul. Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 3. septembra 2019  

č. 5/2019 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, Vila Košťálová  

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 20.30  h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie,  

Veronika Veslárová – členka komisie,  

Zoroslav Smolinský – člen komisie,  

Peter Kolega – člen komisie, 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Radko Candrák – člen komisie,  

Stanislav Pečenka – člen komisie, 

Metod Glatz – člen komisie, 
 

Hostia: 

Mikuláš Duraj – OR PZ Bratislava IV 

Ján Osvald – MsP 

Dárius Krajčír - starosta  MČ DNV  

Pavol Kravárik – pracovník MÚ MČ DNV 

Ing. Katarína Macáková – pracovník MÚ MČ DNV 
Ospravedlnení: Adrián Jankovič - poslanec  

Milan Mošať - neposlanec 

Ľuba Rehánková - neposlankyňa 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia komisie 

3. Prehľad o činnosti MsP na území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

4. Incidenty zaznamenané  „Dohľadovým centrom“ (k 31.8.2019) 

5. Podnet vo veci občianskeho spolunažívania na ul. P. Horova 11 

6. Podnet vo veci občianskeho spolunažívania na ul. P. Horova 28 

7. Porušovanie verejného poriadku, najmä osobami bez domova 

8. Vybrané úseky pozemných komunikácií (podnety na realizovanie opráv a dopr. 

značenia) 

9. Parkovacie politika 

10. Rozpočtové priority komisie (KOVPDaPP) na rok 2020 

11. Rôzne 



K bodu 1.): 

Predseda komisie úvodom privítal zúčastnených členov komisie a prítomných hostí.  

 

K bodu 2.): 

V rámci schvaľovania programu zasadnutia požiadal predseda členov komisie 

o odsúhlasenie doplnenia bodu 8. o podbod 8.a) – Riešenie dopravných problémov na 

MK II. triedy Opletalova ul. a presun bodov v rokovacom poradí - prednostné riešenie 

bodov súvisiacich so zúčastnenými hosťami, bod 3, činnosť OO PZ v BA-DNV. 

Hlasovanie: všetci  za 

 

Presunutie bodov v rokovacom poradí:  

K bodu 4.): 

Informáciu o činnosti a incidentoch zaznamenaných „Dohľadovým centrom“ 

v Devínskej Novej Vsi predniesol v zastúpení zamestnancov dohľadového centra p. Pavol 

Kravárik. 

V informácii premietol krátke oboznámenie s existenciou a činnosťou dohľadového 

centra (DC), miesta, kde sa nachádza, zamestnancoch, spôsobu výberu zamestnancov s 

predpokladmi kladenými pri ich výbere, času, v ktorom kamerový systém pracuje, sledovanie 

snímaných záberov a spôsob reakcie pracovníkov DC na zistené skutočnosti v sledovaných 

priestoroch.  

Poukázal na previazanosť, spôsob previazanosti DC so zložkami Policajného zboru 

a mestskej polície a ich úzku spoluprácu. Touto činnosťou DC pomáha k zvyšovaniu 

objasňovaniu trestných činov a priestupkov, ako je i nápomocná pri riešení iných problémov 

občanov mestskej časti. 

Občania sa môžu na DC obracať 24 hodín denne a linku možno využiť nielen na 

nahlásenie priestupkov alebo trestných činov ale aj na nahlásenie bežných podnetov 

týkajúcich sa samosprávy (nefunkčné verejné osvetlenie, poškodené komunikácie alebo 

chodníky a pod.). Kontakt do DC je: 02/32333332. Linka je nahrávaná. Pre lepšiu 

informovanosť prebieha v DNV aj  informačná kampaň. 

 

 
 

V rámci rozpravy, sa k bodu vyjadril i prítomný zástupca riaditeľa OR PZ Bratislava-

IV p. Duraj, ktorý potvrdil pozitívny vplyv DC na objasnenosť trestných činov a uviedol, že 

v rámci mesta Bratislava je celkovo druhá najnižšia trestná činnosť v DNV.     

 

 



 

K bodu 7) 

Zástupca OR PZ v BA IV p. Duraj informoval zúčastnených o obdržaní listu od p. 

starostu mestskej časti DNV vo veci žiadosti na zabezpečovanie verejného poriadku na území 

mestskej časti. 

Pochválil činnosť dohľadového centra  a spoluprácu OO PZ DNV s mestskou časťou. 

Nahlasovanie trestných činov v čase ich diania zrýchľuje reakciu zložiek Policajného zboru, 

ako i zber údajov zo strany DC napomáha k ich objasnenosti. V reakcii na problém 

s neprispôsobivými občanmi združujúcimi sa na verejných plochách a činností, ktorými 

obťažujú dotknutú verejnosť podotkol, že je to problém celej Bratislavy ako veľkomesta 

a upriamil pozornosť na terénnu prácu s touto skupinou občanov, aby sa predchádzalo 

neprístupnostiam a trestným činom. Oboznámil komisiu s činnosťou štátnej polície v tejto 

oblasti. Uviedol tiež,  že OR PZ BA IV pravidelne organizuje akcie pred začiatkom zimného 

obdobia, kde sa v spolupráci s mestskými časťami snažia monitorovať miesta, kde sa 

zdržiavajú ľudia bez domova s cieľom pomôcť týmto občanom a dostať ich z ulíc do ubytovní 

a priestorov, kde vedia s nimi pracovať sociálni pracovníci ako i občianske združenia 

zamerané na pomoc ľuďom v núdzi. Tiež poukázal na niektoré zistené dôvody, pre ktoré sú 

niektorí z týchto ľudí radšej na ulici, akoby prijali pomoc úradov.  

 

K bodu 11): 

a) Problematika parkovania na Nám. 6. apríla – zákaz parkovania motorových vozidiel na 

chodníku. V súvislosti s neschválením predchádzajúceho riešenia obmedzenia parkovania 

vozidiel Krajským dopravným inšpektorátom sa zúčastnení občania bývajúci na námestí 

dotazovali na novú možnosť riešenia a monitorovania problematickej dopravnej situácie, 

kde autá parkujúce v rozpore s predpismi, bránia vlastníkom bezproblémovému vjazdu na 

svoje pozemky, tým že zaparkované vozidlá nerešpektujú ustanovenia zákona o cestnej 

premávke upravujúce „zastavenie a státie“. Neustále sú nútení volať políciu, keďže sú 

ohrozovaní nielen tam bývajúci obyvatelia ale aj tadiaľ prechádzajúci chodci. 

Službukonajúcimi policajtmi im bolo uvedené, že polícia bude na základe podnetov 

reagovať vždy vyslaním hliadky a následným riešením priestupcov. Pomohlo by, ak by 

dopravná situácia v tomto úseku až do jej konečného vyriešenia bola častejšie 

monitorovaná napr. dohľadovým centrom, ktoré tiež môže vyrozumieť políciu, aby 

polícia mohla reagovať rýchlejšie a priestupcov sankcionovať aj s prípadným využitím 

objektívnej zodpovednosti. Komisia po prerokovaní bodu prijala nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č.28/5/2019 

 odporúča MÚ MČ zvážiť dočasné nainštalovanie prenosnej kamery napojenej na 

dohľadové centrum v bode, v ktorom by bolo možné monitorovať dopravnú situáciu na 

ul. Nám. 6 apríla. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č.29/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ v spolupráci s KDI KR PZ v Bratislave hľadať dopravné riešenie, 

ktoré by napomohlo vyriešiť problém s nedovoleným parkovaním na námestí (napr. 

rampa, zóna, žltá čiara,...).  

Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

 súčasne v nadväznosti na riešenie tohto problému navrhuje MÚ MČ zvážiť trvalé 

osadenie kamery na križovatke ulíc Istrijská a Eisnerova s napojením na DC. 



Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  

 

K bodu 9): 

Starosta mestskej časti odprezentoval situáciu ohľadne parkovania v mestskej časti 

Devínska Nová Ves, posúdil stav existujúcich parkovacích miest a poukázal aj na nepovolené 

parkovanie na verejnej zeleni. V spolupráci so železnicami SR vidí možnosť vybudovania 

parkovania na ich pozemkoch, a to buď vo forme stavieb parkovacích domov alebo nových 

parkovísk.  Poukázal aj na možnosť riešiť nové parkovacie miesta na terase BD M. Marečka, 

v závislosti od vôle obyvateľov t.j. v prípade vôle obyvateľov bytového domu (v rámci 

riešenia sanácie a rozšírenia terasy). Ďalej informoval o mapovaní ďalších miest pre 

umiestňovanie parkovacích domov, parkovísk, a to najmä vo vlastníctve samosprávy. Ďalšou 

informáciou bola aj možnosť objednania digitálnych dát a podkladov pre účely zmapovania 

existujúcej situácie v oblasti parkovacích miest, dopravného značenia, chodníkov ale tiež 

zelene.  

Komisia prijala informáciu na vedomie. 

 

Pokračovanie podľa bodov v rokovacom poradí. 

K bodu 5) 

Podnet vo veci občianskeho spolunažívania v bytovom dome na ul. P. Horova 11, a to 

neprijateľnými zásahmi  do práv vlastníkov bytov. 

Komisia zobrala na vedomie spôsob vybavenia podnetu zo strany MU MČ ako aj 

skutočnosť, že sťažnosť na neprispôsobivé správanie jedného z vlastníkov bytov rieši aj 

Policajný zbor. 

 

K bodu 6): 

Podnet vo veci občianskeho spolunažívania v bytovom dome na ul. P. Horova 28. Po 

posúdení obsahu podnetu komisia skonštatovala, že ak sa situácia bude opakovať a susedia 

budú opätovne obťažovaní, môže sa podnet nanovo posúdiť a hľadať jeho riešenie na 

mimoriadnom zasadnutí komisie. Vzhľadom na skutočnosť, že vo veci sa môže jednať 

o občiansko-právny spor prijala Komisia uznesenie: 

 
Uznesenie č.30/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ pozvať zúčastnené strany a prejednať podnet v zmysle ustanovení 

občianskeho zákonníka. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 7): 

Porušovanie verejného poriadku najmä osobami bez domova.  

Predseda komisie v súvislosti s narúšaním verejného poriadku najmä na miestach, kde sa vo 

väčšej miere zdržiavajú neprispôsobivé osoby, oboznámil zúčastnených o činnosti a aktivitách 

MÚ MČ, zameraných na riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi. S cieľom riešenia 

situácie problémov s neprispôsobivými občanmi boli zo strany MÚ MČ vykonané najmä tieto 

opatrenia: 

- p. starostom MČ bol zaslaný list (viď bod 3a) Policajnému zboru a Mestskej polícii so 

žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri kontrole verejného poriadku zameranej na 

neprispôsobivých občanov a to zvýšením hliadkovej činnosti zo strany polície (štátnej 

i mestskej) v MČ DNV,  

- MÚ MČ sa aktívne začal venovať  terénnej sociálnej práci, zameranej na osoby bez 

domova, pričom za účelom riešenia problémov s ich neprispôsobivým správaním, sa 



v mesiaci júl uskutočnili pracovné stretnutia sociálnych pracovníkov MÚ s pracovníkmi 

z OZ Vagus, OZ Proti prúdu a neziskovou organizáciou Depaul, 

- uviedol, potrebu riešenia situácie aj pravidelnejším stretávaním sa s predstaviteľmi  

polície. Za týmto účelom  bude zasielať pozvánky na každé zasadnutie komisie aj 

zástupcom z OO PZ BA-DNV, obsahom ktorého bude nutnosť prijímať opatrenia k 

zabezpečeniu verejného poriadku, prípadne OR PZ BA, pre zabezpečenie lepšej 

koordinácie v postupoch a riešeniach situácií dotýkajúcich sa zabezpečenia verejného 

poriadku v MČ. 
Komisia prijala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 8.) 

Vybrané úseky pozemných komunikácií (podnety na realizovanie opráv a dopr. značenia). 

Informácia o zisteniach v zjazdnosti a dopravnom značení na vybraných úsekoch komunikácií 

na podklade podnetov – účelová komunikácia do Devínskeho jazera. Pri riešení možnosti 

osadenia príp. ďalších DZ alebo opravy časti úseku komunikácie (na základe podnetov) bude 

potrebné preveriť vlastnícke vzťahy. 

Komisia prijala uznesenie: 

 
Uznesenie č.31/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ preveriť existenciu zvislej DZ prikazujúcej max. rýchlosť 40km/hod. 

a upozorňujúcu na zvýšený prejazd cyklistov v smere od Devínskeho jazera, v prípade, ak 

chýba, zadať jej doplnenie (obdobne ako od smeru ul. Mlynská, viď foto) 

 
 

Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č.32/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ osadiť montovaný spomaľovač na mieste pôvodného 
(Pozn.: v mieste označenom na foto) 

 

 
 



Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č.33/5/2019 

 

 odporúča prestaviť existujúce dopravné zrkadlá, aby plnili svoju dopravnú funkciu. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  

 

 
 

Uznesenie č.34/5/2019 

 

 odporúča osloviť KDI KR PZ v Bratislave s návrhom na osadenie informačných resp. 

smerových tabúľ odkazujúcich účastníkov premávky na železničnú stanicu „Devínske 

jazero“, na účelovú komunikáciu popri železnici. 

Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

K bodu 8a): 

Riešenie dopravných problémov na MK II. triedy Opletalova ul. Komisia sa zaoberala 

neuspokojivou dopravnou situáciou na ul. Opletalova, kde dochádza k častému 

nerešpektovaniu DZ B6 zo strany vodičov nákladných vozidiel. V danom úseku sa jedná 

o komunikáciu patriacu do správy hlavného mesta. Po posúdení dopravnej situácie, a to najmä 

prejazdu MK Opletalova ul. nákladnou dopravou v rozpore s dopravným značením  (zákazová 

značka B6) komisia prijala uznesenie, ktorým: 

 
Uznesenie č.35/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ osloviť Volkswagen, a.s., aby v rámci zlepšenia dopravnej situácie 

a cestnej premávky zabezpečil vyznačenie účelovej okružnej križovatky novým 

dopravným značením - návesť odkazujúca vodičov na výjazdy ku konkrétnym 

spoločnostiam v priemyselnej zóne spolu s vyznačením, že na Opletalovej ul. je zákaz 

vjazdu nákladným vozidlám. 

Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  

 
Uznesenie č.36/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ osloviť magistrát hl. mesta Bratislavy s potrebou výmeny 

existujúcich zákazových dopravných značení za reflexné pre lepšiu viditeľnosť 

a s posunom jednej z nich pred zastávku MHD Panské. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

Uznesenie č.37/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ (s cieľom monitorovania dopravnej situácie) zvážiť umiestnenie 

kamery na Opletalovu ul. v blízkosti Devínskeho dvora. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  



 

K bodu 3): 

Prehľad o činnosti MsP na území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. Informáciu predniesol 

člen MsP p. Osvald – okrskár slúžiaci v DNV. Činnosť MsP okrem bežnej činnosti je 

v zvýšenej miere o práci a vyvodzovaní postihov v správaní ľudí bez domova 

a neprispôsobivých občanov. Tiež uviedol, že v prevažnej miere ide ľudí, ktorí majú alebo v 

minulosti mali pobyt v DNV. Odporúča zamerať sa na prevenciu a pokračovať v započatej 

terénnej práce s touto skupinou ľudí v teréne. Komisia považuje za nevyhnutnú prítomnosť 

hliadok MsP v DNV nielen v disponovaných časoch t.j. počas víkendov ale aj v čase 

zvýšeného pohybu detí (do a z škôl a materských škôl). Predseda komisie sa vyjadril aj 

k snahám, aby v DNV bola stála stanica - expozitúra MsP. 

Komisia prijala uznesenie: 

 
Uznesenie č.38/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ, aby požiadal MsP o posilnenie hliadok v MČ DNV a najmä počas 

víkendov hliadky prednostne skladať z okrskárov z MČ. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

K bodu 10): 

Rozpočtové priority komisie (KOVPDaPP) na rok 2020. 

Informácia predsedu komisie o príprave rozpočtu na rok 2020. Zároveň požiadal členov 

komisie, aby mu priebežne zasielali svoje návrhy na riešenie priorít komisie, do najbližšieho 

termínu komisie. K prioritám a k návrhu rozpočtu na rok 2020 predseda navrhol mimoriadne 

zasadnutie komisie na 24.9.2019, o 17,00 hod. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie a schválila mimoriadne zasadnutie v danom 

termíne. 

 

K bodu 11): 

Rôzne.  

b) Komisia sa zaoberala problematikou cestnej dopravy v MČ DNV okrem iného najmä na 

vstupoch do DNV, kde dochádza k najčastejším porušeniam predpisov v CP (najmä 

nedodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti). Zároveň prebrala možnosti monitorovania 

dynamickej ako aj statickej premávky v určených úsekoch. V doprave môžu byť na 

monitorovanie použité kamery a to buď na sledovanie stavu vozovky pre potreby údržby 

ciest a môžu byť použité aj na monitorovanie intenzity a plynulosti dopravy a prípadné 

porušenie dopravných predpisov, na podklade ktorých je možné prijímať účinné 

opatrenia. Po prebratí problematiky v cestnej doprave a verejnom poriadku komisia 

prijala uznesenie: 

 
Uznesenie č.39/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ zvážiť umiestnenie informatívneho merača rýchlosti na ul. Na 

hriadkach v mieste, kde v smere do DNV končí najvyššia povolená rýchlosť 70 

km/hod. a umiestnenia kamery napojenej na dohľadové centrum. 
Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

 



    
 

Uznesenie č.40/5/2019 

 

 odporúča MÚ MČ zvážiť možnosti umiestnenia kamery na Eisnerovej ul. – na vstupe 

do DNV. 

Hlasovanie: všetci za, uznesenie bolo prijaté  
 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Katarína Macáková     


